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Yöntemleri Geliútirilmesi
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Özet—Geliúen teknolojiyle birlikte siber saldÕrÕlarÕn artmasÕ, hem
kamu kurumlarÕnÕn hem de özel kuruluúlarÕn daha güvenli
sistemler kullanmasÕnÕ zorunlu hale getirmektedir. Bu çalÕúmada
sistemleri tehdit eden zararlÕ yazÕlÕmlarÕn tespit edilmesi, takip
edilmesi ve müdahale edilmesi yöntemi geliútirilmeye
çalÕúÕlmÕútÕr. WEB sitelerinin takibini anlÕk yapan ve tamamen
merkezi bulut tabanlÕ (Software as a Service-SaaS) olarak çalÕúan
ve WEB tabanlÕ olarak platform ba÷ÕmsÕz kullanÕlÕp yönetilebilen
bir yazÕlÕm sistemi geliútirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. WEB sitelerini,
sistemlerin DNS altyapÕlarÕnÕ, SSL sertifikalarÕnÕ, a÷ eriúim
adÕmlarÕnÕ, hem içeri÷ini hem de yapÕsal durumunu sürekli takip
ederek “hack” edilip edilmedi÷ini, güvenlik zafiyeti barÕndÕrÕp
barÕndÕrmadÕ÷ÕnÕ, özellikle zararlÕ yazÕlÕm yayÕp yapmadÕ÷ÕnÕ
analiz edecek olan bu uygulama ile zararlÕ yazÕlÕmlar tespit
edilerek anlÕk (real time) bilgi ve alarm sa÷layacaktÕr. Bu
uygulama ile sisteme kullanÕcÕ tarafÕndan girilen WEB sitelerini,
yine kullanÕcÕnÕn belirledi÷i aralÕklarla kontrolü gerçekleútirip
güvenlik problemlerini tespit ederek ve bununla ilgili yetkili
yöneticileri uyararak acilen müdahale edilmesine destek
vermektedir.
Anahtar Kelimeler— Bilgi güvenli÷i, siber güvenlik, tehdit
analizi, zararlÕ yazÕlÕm
Abstract—The increase of cyber attacks along with the
developing technology makes it imperative to utilize more secure
systems for both public and private organizations. In this study,
the method of detection, monitoring, and intervention of the
malicious software that threatens the systems has been tried to be
developed. A software system implementing instantly the followup of WEB sites, running completely as centralized cloud-based
(Software as a Service-SaaS), and able to use and manage the
platform based on WEB has been tried to be developed. With this
application that will analyze WEB sites, DNS infrastructure of
the systems, SSL certificates, network access steps, whether it is
hacked by continuously monitoring both its content and
structural condition, whether it includes security weakness, and
especially whether it spreads malicious software, real time
information and alarm will be provided by detecting the
malicious software. Moreover, with this application, by
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performing the control of the WEB sites entered by the user
within the user-defined intervals, it identifies the security
problems and gives support to intervene urgently by alerting the
authorized managers.
Index Terms— Information security, cyber security, threat
analysis, malicious software

I. GøRøù

T

ürkiye’de de, dünyada oldu÷u gibi siber saldÕrÕlar ve siber
güvenlik hassasiyeti son yÕllarda artmÕútÕr. Bunun sebebi
ise artan iletiúim kaynaklarÕ ve geliúen internet servisleri
sayesinde hedef olmaya müsait sistemlerin atmasÕdÕr.
SaldÕrÕlarÕn dünya ve Türkiye gündemlerine hemen hemen
eú zamanda girmeleri ise artÕk saldÕrÕlarÕn ülke ve sÕnÕr
tanÕmamasÕ ve dünya gündeminde olan herhangi bir organize
saldÕrÕnÕn aynÕ anda Türkiye’yi de etkilemesinden
kaynaklanmaktadÕr. Yani siber güvenlik gündemimiz sadece
bizim tarafÕmÕzdan oluúturulmamakta, dünyadaki geliúmelerle
aynÕ do÷rultuda ilerlemektedir.
Bu durum çerçevesinde hem kamunun hem de özel
kuruluúlarÕn
bilgi
güvenli÷i
çalÕúmalarÕ
yapmalarÕ
kaçÕnÕlmazdÕr. Bilgi güvenli÷i tesis ve sistemlerinin hemen
hepsi yurtdÕúÕ menúeilidir. Türkiye’de siber güvenlik alanÕnda
her alana uyarlanabilecek bir ürünün geliútirilmesi, ülke
ekonomisi açÕsÕndan yurtdÕúÕna yönelebilecek kayna÷Õn
yurtiçinde kalmasÕnÕ sa÷layacaktÕr.
Bununla birlikte, güvenlik yatÕrÕmlarÕnÕn temel gerekçesi,
tehdit durumunun ölçümlenmesidir. Türkiye’de hali hazÕrda
güvenlik ihlal durumlarÕnÕn kayÕtlarÕnÕn tutuldu÷u ve yÕllÕk
olarak yayÕnlanabilecek bir veri havuzu bulunmamaktadÕr. Bu
uygulama sayesinde tüm kamu kurumlarÕnÕn WEB altyapÕlarÕ
takip edilerek otomatik olarak hack edilen sistemler kayÕt
altÕna alÕnacak böylelikle resmi olarak her yÕl yaúanan
güvenlik ihlalleri ile ilgili rapor üretilebilecektir.
Söz konusu uygulama aynÕ zamanda kullanan kurumlara da
ekonomik fayda sa÷layacaktÕr. Özellikle veri çalÕnmasÕ veya
web sitesinin hack edilmesi neticesinde yaúadÕklarÕ itibar
kaybÕ, kurumlara do÷rudan ve dolaylÕ ekonomik kayÕp olarak
dönmektedir. Bu sayede kurumlarÕn hem zafiyetleri proaktif
olarak saldÕrganlardan önce tespit edilerek hem de saldÕrÕ
durumunda yetkililere derhal haber verip müdahale etmeleri
sa÷lanarak veri sÕzÕntÕsÕ ve prestij kaybÕnÕn önlenmesi
sa÷lanacaktÕr. AynÕ zamanda sosyal olarak uygulamayÕ
kullanan özellikle merkezi takip yapan kurumlarÕn di÷er
kurumlardaki bilgi güvenli÷i ekipleri ile koordineli
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çalÕúmasÕnÕ sa÷layacak bu sayede hem sosyal hem de
organizasyonel anlamda fayda sa÷layacaktÕr.
AyrÕca kullanÕcÕlarÕn da takip edilen sitelerde (özellikle edevlet uygulamalarÕnda) kendini daha güvende hissetmesini
sa÷layacak ve internet üzerinden hizmet kullanÕmÕna güvenlik
kaygÕsÕ sebebiyle yanaúmayan insanlarÕn da bu mecraya
taúÕnmasÕna yardÕmcÕ olacaktÕr.
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bileúenlerin takibinin anlÕk yapÕlmasÕ sa÷lanarak, sistemlerin
hack edilip edilmedi÷ini, zararlÕ yazÕlÕm (malware) yayÕlÕp
yayÕlmadÕ÷ÕnÕ, güvenlik açÕklarÕnÕn olup olmadÕ÷Õ, sisteme
DDOS (Distributed denial of service attack) saldÕrÕlarÕnÕn
olup olmadÕ÷ÕnÕn, SSL sertifikalarÕnÕn do÷rulu÷u ve
güvenilirli÷inin kontrol edilerek anlÕk (real time) bilgi
sa÷layacak siber saldÕrÕ takip ve uyarÕ sistemi geliútirililmiútir.

II.SøBER GÜVENLøK

III. SøBER SALDIRILAR

Siber güvenlik, siber ortamda kurum, kuruluú ve
kullanÕcÕlarÕn varlÕklarÕnÕ korumak amacÕyla kullanÕlan araçlar,
politikalar, güvenlik kavramlarÕ, güvenlik teminatlarÕ,
kÕlavuzlar, risk yönetimi yaklaúÕmlarÕ, faaliyetler, e÷itimler, en
iyi uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür[1].
Kurum, kuruluú ve kullanÕcÕlarÕn varlÕklarÕ, bilgi iúlem
donanÕmlarÕnÕ, personeli, altyapÕlarÕ, uygulamalarÕ, hizmetleri,
telekomünikasyon sistemlerini ve siber ortamda iletilen
ve/veya saklanan bilgilerin tümünü kapsamaktadÕr[2].
Siber güvenlik, kurum, kuruluú ve kullanÕcÕlarÕn varlÕklarÕna
ait güvenlik özelliklerinin siber ortamda bulunan güvenlik
risklerine karúÕ koyabilecek úekilde oluúturulmasÕnÕ ve idame
edilmesini sa÷lamayÕ amaçlamaktadÕr. Siber güvenli÷in temel
hedefleri eriúilebilirlik, bütünlük (aslÕna uygunluk ve inkâr
edilemezli÷i de kapsar) ve gizliliktir. Siber güvenli÷in temel
hedefleri, 10. UlaútÕrma úurasÕnda; eriúilebilirlik, bütünlük ve
gizlilik olarak ifade edilmiútir [3].
Bilgi güvenli÷i, bilginin ve bilgi teknolojileri altyapÕsÕnÕn
bir varlÕk olarak hasarlardan korunmasÕ, do÷ru teknolojinin,
do÷ru amaçla ve do÷ru úekilde kullanÕlarak bilginin her türlü
ortamda, istenmeyen kiúiler tarafÕndan elde edilmesini
önlemektir. Buna uygun tanÕmÕ: elektronik ortamlarda
verilerin veya bilgilerin saklanmasÕ ve taúÕnmasÕ esnasÕnda
bilgilerin bütünlü÷ü bozulmadan, izinsiz eriúimlerden
korunmasÕ için, güvenli bir bilgi iúleme platformu oluúturma
çabalarÕnÕn tümüdür. Bunun sa÷lanmasÕ için duruma uygun
güvenlik politikasÕnÕn belirlenmesi ve uygulanmasÕ gereklidir.

Güvenlik açÕklarÕ, geliúen teknolojiyle birlikte tüm kamu
kurumlarÕ ve özel úirketler tarafÕndan çok ciddi para, zaman,
kritik bilgi ve itibar gibi maddi ve manevi kayÕplara sebep
olmaktadÕr. Firmalar bilgi ve sistem güvenli÷i için astronomik
rakamlar ödemekle beraber, buna ra÷men hala ciddi kayÕplar
yaúamaktadÕr. Bunlara örnek olarak ünlü aktivist hacker
gruplarÕndan Anonymous, LuLzSec, Syrian Electronic Army,
RedHack‘in, devlet kurumlarÕ baúta olmak üzere, birçok ülke,
kurum ve firmalara karúÕ yaptÕ÷Õ saldÕrÕlarÕ gösterebiliriz.
Dünyaca ünlü elektronik devi SONY, u÷radÕ÷Õ saldÕrÕ sonucu
600.000 USD zarar etti÷ini ve bunun yanÕnda müúterilerinin
kredi kartÕ bilgilerinin çalÕndÕ÷ÕnÕ açÕklamÕútÕr. SaldÕrÕ
sonrasÕnda hacker grubu ise: “Çok basit bir yöntemle SONY
’nin tüm bilgilerine ulaútÕk. Bu kadar kolay ulaúÕlabilen bir
úirkete neden güveniyorsunuz?” úeklinde bir açÕklamada
bulunmuútur[5].
Ülkemizdeki WEB sistemlerinin birço÷unda tehdit
durumunu takip edecek bir sistem olmamakla birlikte kritik
altyapÕlarÕn güncel takip edilememesinden kaynaklÕ siber
saldÕrÕlarÕn takibi yapÕlamamaktadÕr. Birçok kamu kurum ve
kuruluúlarÕn “gov.tr” uzantÕlÕ siteleri son yÕllarda hack olaylarÕ
ile sÕkça gündemde yer edinmiútir bunun en önemli sebebi
sistemlerin siber saldÕrÕlara karúÕ zayÕf olmasÕnÕn yanÕ sÕra
anlÕk tehdit takibinin yapÕlmamasÕndan kaynaklanmaktadÕr.
Bunun yanÕ sÕra, ülkemizde en azÕndan devlet sitelerini
takip ederek karúÕlaútÕklarÕ hack saldÕrÕlarÕna ait kayÕtlarÕ tutan
bir sistem bulunmamakta, bu sebeple úu anda dahi kaç saldÕrÕ
gerçekleúti÷i veya kaç kamu sitesinin hack edildi÷i, nasÕl ve
hangi yollarla saldÕrÕlarÕn gerçekleútirildi÷i bilinememektedir.
Geliúen teknolojiyle birlikte siber saldÕrÕlarÕn artmasÕ,
kurumlarÕn ve úahÕslarÕn daha güvenli sistemler kullanmasÕnÕ
zorunlu hale getirmektedir. e-devlet uygulamalarÕ devlet
politikasÕ olarak desteklenmektedir ve devlet web sitelerinin
güvenli÷i, güvenli÷inin takibi, halkÕn bu sistemleri
kullanmaya teúvik edilmesi için de oldukça önemlidir.
Bu gerekçeyle yola çÕkÕlarak yapÕlan bu çalÕúma sayesinde;
x Öncelikle kritik altyapÕya sahip kurumlarÕn siber güvenlik
tehditlerine karúÕ uyarÕ/alarm alabilmeleri sa÷lanacak,
x Kritik altyapÕlara yapÕlacak olasÕ siber saldÕrÕlarÕn
tespitinin yapÕlarak takip edilmesi,
x Web sayfalarÕ üzerinden yayÕlan zararlÕ yazÕlÕm
(Malware) ve geliúmiú kalÕcÕ tehditler (APT – Advanced
Persistent Threat) tespit edilecek ve yayÕlmasÕna izin
verilmeden önlem alÕnmasÕ,
x Dijital sosyal medya ortamlarÕnda ve saldÕrganlarÕn

A. Siber Güvenlik PolitikalarÕ
x Faaliyetlerin sorgulanmasÕ,
x Eriúimlerin izlenmesi,
x De÷iúikliklerin kayÕtlarÕnÕn tutulup de÷erlendirilmesi,
Silme iúlemlerinin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ gibi bazÕ kullanÕm
úekillerine indirgenebilmektedir.
Bilgisayar teknolojilerinde yer alan bilgisayar güvenli÷inin
amacÕ ise; kiúi ve kurumlarÕn bu teknolojilerini kullanÕrken
karúÕlaúabilecekleri tehdit ve tehlikelerin analizlerinin
yapÕlarak gerekli önlemlerin önceden alÕnmasÕdÕr[4].
Güvenlik açÕklarÕ, geliúen teknolojiyle birlikte tüm firmalar
tarafÕndan çok ciddi para, zaman, kritik bilgi ve itibar gibi
maddi ve manevi kayÕplara sebep olmaktadÕr. Firmalar bilgi
ve sistem güvenli÷i için astronomik rakamlar ödemekle
beraber, buna ra÷men hala ciddi kayÕplar yaúamaktadÕr.
Bu çalÕúmada kullanÕlan yöntem ile WEB sitelerinin ve
hizmet vermesi için kullandÕ÷Õ DNS sistemleri gibi
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ùekil. 1. Takip edilecek sistem giriúi süreç akÕúÕ

kullandÕklarÕ paylaúÕm platformlarÕnda kurumlarla ilgili bir
ifúa veya ön hazÕrlÕk durumunun hemen tespit edilmesi
x Tespiti yapÕlan siber saldÕrÕlarla ilgili olarak yetkili
birimlere alarm vermek ve gerekli ilk önlemlerin alÕnmasÕ
sa÷lanabilecektir.
Bu çalÕúma ile YazÕlÕm sisteminin software as a service
(servis olarak yazÕlÕm hizmeti) amaçlÕ sistem tasarÕmÕ
gerçekleútirilerek, sistemin kullanÕma hazÕr hale getirilmesi ile
internet
servis
sa÷layÕcÕlarÕnÕn
gereksinimleri
karúÕlanabilecektir.
AyrÕca devlet kurumlarÕnÕn siber
saldÕrÕlara karúÕ korunmasÕ hÕzlÕ, güvenilir ve do÷ru úekilde
gerçekleútirilmiú olacaktÕr.
IV. WEB SøTESøNøN GøRøLMESø VE øLK VERøLERøN
TOPLANMASI
x
x
x
x

x
x
x

WEB sitesi yöneticisi WEB alan adÕnÕ websitesi.com
sisteme kayÕt eder.
Alan adÕnÕn kayÕtlÕ oldu÷unun teyidi yapÕlÕr
Alan adÕna ait kayÕt bilgileri (WHOIS) sorgulanÕp ilgili
alanlar normalize/standardize edilir.
WEB sitesinin son kullanÕcÕ tarafÕndan görüntülendi÷i
úekilde ekran görüntüsü alÕnmasÕ için ekran görüntüsü
alma motoru çalÕútÕrÕlÕr.
Alan adÕna ait DNS kayÕtlarÕ (A, CNAME, PTR, MX,
PTR, vb) alÕnÕr.
WEB sitesinin e÷er SSL sertifikasÕ varsa bu sertifikaya ve
sertifika sa÷layÕcÕsÕna ait bilgiler alÕnÕr.
Bilgiler yönetici tarafÕndan do÷rulanmak üzere
gösteriliyor ve do÷rulu÷unun onaylanmasÕ istenir.
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A. Sayfa Adresleri (URL) AyÕklama ve Adres Seçimi
WEB sitesi üzerindeki sayfalarÕn adresleri (URL) link
ayÕklama motoru tarafÕndan alÕnÕr; elde edilen URL’ler
üzerinde takip edilmesi istenen URL’ler için ekleme ve
çÕkartma yapÕlmak üzere yöneticiye gösteriliyor ve onayÕ talep
edilir.
B. øçerik ve E÷itim Verilerinin OluúturulmasÕ
x
x
x
x

Onay verilen sayfa adresleri (URL), sayfa motoruna
iletilir
URL’lere eriúim süreleri alÕnÕr
URL’lerin cevaben döndü÷ü HTTP hata kodlarÕ alÕnÕr
(HTTP 10x, 20x, 30x, 40x, 50x gibi)
URL’lerin içerikleri alÕnÕr ve içerik analiz motoruna
gönderilir. øçerik analiz motoru sayfa içerikleri ile ilgili
veri madencili÷i (data mining), veri analizi (data analysis)
ve metin madencili÷i (text mining) yaparak içerik ile ilgili
standart de÷erleri oluúturulur.

C.Onay ve KayÕt
Tüm veriler yönetici tarafÕndan do÷rulanmak üzere
gösterilir. Onay verildi÷inde veriler sisteme iúleniyor ve
sistem yeni eklenen siteyi analiz etmeye baúlar.
Uygulama düzenli olarak verilen aralÕklarla takip edilmesi
istenen siteye normal bir ziyaretçi olarak girmektedir. Her
giriúinde ve siteyi normal bir ziyaretçi gibi gezmesi esnasÕnda
elde etti÷i verileri analiz edip yorumlar ve daha önceki verileri
ile karúÕlaútÕrÕr. Bu veriler ile iliúkili çeúitli di÷er verileri ise
internet üzerindeki veri kaynaklarÕndan (DNS sunucularÕ,
WHOIS kayÕt sorgulama sunucularÕ gibi) kontrol eder.
øzlenen sitenin eriúim bilgileri, sayfalarÕn eriúim süreleri ve
eriúilebilirlikleri, sayfalarÕn içeri÷indeki kritik HTML kodlarÕ
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ùekil. 2. Genel çalÕúma düzeni

istenmeyen anahtar kelimeler ve sistemin hack edildi÷ine
iúaret eden imzalar, alan adÕ ile ilgili DNS sunucusundaki
kayÕt de÷iúiklikleri ve alan adÕ kayÕt (WHOIS) bilgilerinin
de÷iúiklikleri, SSL sertifikasÕ verileri uygulama tarafÕndan
incelenir. Sayfalarda ve sitedeki dosyalarda zararlÕ yazÕlÕm
taramasÕ yapÕlÕr. Uygulama aynÕ zamanda WEB sitesinin
ekran görüntüsünü alÕr ve ekran görüntüsü üzerinde resim
iúleme yaparak sitenin görsel de÷iúiklik oranÕnÕ hesaplar, eúik
de÷erlerin üzerinde olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol eder. Bu
uygulama sayesinde web sitesi üzerinde normalin üzerinde bir
de÷iúiklik varsa ve bunu anahtar kelimeleri kontrol ederek
yakalayamasa dâhi, görsel de÷iúiklik analizi tabanlÕ
anormallik kontrolü ile sitenin hack edilip edilmedi÷ini tespit
ederek uyarÕ verir.
Sayfayla ilgili elde etti÷i içeri÷i analiz ederek, içerikten
XHTML iskeletini ve okunabilir içeri÷i (Human Readable)
ayÕklar, ayÕkladÕ÷Õ XHTML içerisinde yapÕsal de÷iúiklik olup
olmadÕ÷ÕnÕ kontrol eder. AyrÕca XHTML içerisinde tehlikeli
kabul edilen XHTML etiketlerini takip eder ve sitede tehlikeli
kabul edilen XHTML etiketleri eklenmiú ise bunlarÕ bildirir.
Bu çalÕúmada WEB sayfasÕnÕ ve WEB sitesi içerisindeki
dosyalarÕ zararlÕ yazÕlÕm analizi motorundan geçirir, böylelikle
WEB sayfalarÕ üzerinden yayÕlan zararlÕ yazÕlÕmlar ile APT
ataklarÕnÕn gerçekleútirilmesini engeller.
WEB sayfasÕnÕn kullanÕcÕya gönderdi÷i SSL sertifikasÕnÕ
kontrol eden uygulama, bu sertifikanÕn do÷rulu÷unu ve
tutarlÕlÕ÷ÕnÕ kontrol ederek, sertifikanÕn gerçekten do÷ru
sistem tarafÕndan mÕ üretildi÷ini yoksa SSL araya-girme
saldÕrÕsÕ mÕ gerçekleútirilmeye çalÕúÕldÕ÷ÕnÕ tespit eder ve uyarÕ
verir.
Bu çalÕúma çoklu dil deste÷i ve rol tabanlÕ kullanÕcÕ eriúimi
(RBAC – Role Based Access Control) ile tasarlanmÕútÕr.
KullanÕcÕlar yönetici seviyesinde (Administrator) veya sadece
takip edecek operatör seviyesinde (View Only Operator)
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yetkilendirilebilmektedir[6].
Uygulama sistem üzerinde aktif olarak gerçekleútirdi÷i bu
analizlerin yanÕ sÕra, takip etti÷i web sitelerinden saldÕrganlar
tarafÕndan yaygÕn olarak kullanÕlan platformlarda bahsedilip
bahsedilmedi÷ini kontrol eder. Bu sayede, organize bir saldÕrÕ
için birbiriyle iletiúim kurmaya çalÕúan saldÕrganlarÕn
iletiúimleri yakalanarak, siber saldÕrÕyla ilgili erken uyarÕ ve
tehdit istihbaratÕ gerçekleútirilir. AynÕ zamanda internet
üzerinde WEB sitesi ile ilgili veri sÕzÕntÕsÕ/ifúasÕ bulunuyorsa
bununla ilgili yöneticiye alarm verir.

ZAF7YET TESP7T MOTORU

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
MOTORU

SSL SERT7F7KASI ANAL7Z
MOTORU

WHOIS KONTROL
MOTORU

DNS KONTROL MOTORU

7ÇER7K ANAL7Z MOTORU

SOSYAL MEDYA VE VER7
SIZINTISI
TAK7P MOTORU

ANAHTAR KEL7ME/7MZA
TESP7T MOTORU

ZARARLI YAZILIM TESP7T
MOTORU

ER7b7M KONTROL
MOTORU

ùekil. 3. Birbirini tamamlayan motorlar
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ÇalÕúma kapsamÕnda geliútirilen, sisteminin içeri÷i Web
sitelerinin takibini anlÕk yapan ve tamamen WEB tabanlÕ
(SaaS) olarak çalÕúan bir yazÕlÕmdÕr. WEB sitelerini sürekli
takip ederek hack edilip edilmedi÷ini, güvenlik açÕklarÕnÕ
tespit eder. Takip edilen site üzerinden herhangi bir zararlÕ
yazÕlÕm (malware) yayÕlÕp yayÕlmadÕ÷ÕnÕ kontrol ederek anlÕk
(real time) bilgi sa÷lar ve alarm üretir.
Uygulama, sisteme kullanÕcÕ tarafÕndan girilen WEB
sitelerini yine kullanÕcÕnÕn belirledi÷i aralÕklarla sürekli ziyaret
ederek güvenlik problemlerini tespit eder ve bununla ilgili
yöneticileri uyarÕr.
UygulamanÕn ana modülleri aúa÷Õda açÕklanmÕútÕr:
1. Eriúim Kontrol Modülü
Günümüzde en çok karúÕlaúÕlan problemlerden biri
sistemlerin servislerini durdurmaya veya aksatmaya yönelik
saldÕrÕlardÕr. Servis aksatma (Denial of Service) saldÕrÕlarÕ
olarak isimlendirilen bu saldÕrÕlarÕn mümkün olabilecek en
kÕsa sürede bildirilmesi ve önlenmesi önemlidir. Bu
çalÕúmada, bu tür ataklarÕn bildirilmesi ve önlenebilmesi için
bir takÕm önlemler geliútirilmiútir. Periyodik aralÕklarla alan
adÕ cevap süreleri ve URL kontrolleri gibi unsurlara bakarak
sunucuya yapÕlacak olan herhangi bir ata÷Õn önceden
belirlenmesi sa÷lanmÕútÕr.
2. Anahtar Kelime Kontrol Modülü
WEB uygulamalarÕ veya WEB siteleri saldÕrganlar
tarafÕndan ele geçirildikten sonra içerikleri de÷iútirilmektedir.
Bu de÷iúiklikler genelde sitenin ele geçirildi÷ine dair
ibarelerden oluúmaktadÕr. Bu modül sayesinde bu tip içerik
de÷iúikliklerine karúÕ web sitelerini periyodik aralÕklarla takip
ederek olasÕ de÷iúiklikler tesbit edilebilmektedir.
Bu takip süreçlerini gerçekleútirmek ve saldÕrÕ tespiti
yapabilmek için sadece içerik de÷iúikliklerine de÷il, URL
tabanlÕ kontroller uygulayarak farklÕ vektörlerde de÷iúiklik
tespiti yapabilmektir.
3. ZararlÕ HTML Kod Tespit Modülü
SaldÕrganlar, geliúmiú kalÕcÕ saldÕrÕlar olarak adlandÕrÕlan
organize ataklar gerçekleútirdiklerinde ele geçirilen web
siteleri üzerinden zararlÕ yazÕlÕm da÷ÕtÕmÕ yapmaktadÕr. Bu
modül saldÕrganlar tarafÕndan ele geçirilen web siteleri
üzerinden herhangi bir zararlÕ yazÕlÕm da÷ÕtÕmÕ yapÕlÕp
yapÕlmadÕ÷ÕnÕ kontrol etmektedir.
AyrÕca bu tip saldÕrÕlarÕn tespit edilebilmesi için site
içerisinde bulunan ve saldÕrganlar tarafÕndan eklenmiú
olabilecek iframe, javascript, embedded gibi içerik kodlarÕna
bakarak bildirim yapabilmektedir[7].
4. øçerik De÷iúiklik Modülü
Bu modül ile takibini gerçekleútirmek istedi÷iniz WEB
uygulamasÕnÕ veya WEB sitesini, uygulama veri tabanÕna
ekledikten sonra ekledi÷iniz sitenin anlÕk görüntüsü veri
tabanÕna kaydedilir. Bu iúlemden sonra içerik de÷iúimleri
statik ve dinamik kodlar karúÕlaútÕrÕlarak bildirim sa÷lanÕr.
AyrÕca bu karúÕlaútÕrÕlmanÕn yapÕlabilmesi için gerekli
periyodik aralÕklarÕn belirlenebilmesi noktasÕnda esneklik
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sa÷lamaktadÕr. Statik ve dinamik karúÕlaútÕrma sonucunda
úüpheli durumlarÕ tespit ederek do÷ruluk oranÕyla birlikte
bildirim gerçekleútirilmektedir.
5. YapÕsal De÷iúiklik Kontrol Modülü
Bu modülde statik içeri÷e ait de÷iúimlerin belirlenebilmesi
için birden fazla yöntem kullanmaktadÕr. øçerik De÷iúim
kontrollerine benzer olarak sitenin sisteme bildiriminden sonra
anlÕk XHTML içeri÷i alÕnarak statik içerik içerisinde dinamik
analizler gerçekleútirilmektedir. Site içerisinde kullanÕlan,
de÷iútirilen veya eklenen HTML etiketlerinin dahi
belirlenerek kullanÕm oranlarÕnÕn çÕkarÕlmasÕ ve úüpheli
durumlarÕn bildirilmesi sa÷lanmaktadÕr.
6. SQL SÕzÕntÕsÕ Zafiyeti Kontrol Modülü
Günümüzde web sitesi saldÕrÕlarÕnÕn büyük bir bölümü SQL
Enjeksiyon sayesinde gerçekleútirilmektedir.[8] WEB
sitelerinin dinamik, de÷iúken ve modüler yapÕlarÕndan dolayÕ
güvenlik kontrollerinin sürekli olarak gerçekleútirilmesi
oldukça zordur.
Bu modül web sitelerini periyodik aralÕklarla tarayarak SQL
Enjeksiyon kaynaklÕ kritik güvenlik açÕklarÕnÕ tespit
etmektedir. AynÕ zamanda güvenlik açÕklarÕnÕ kritiklik
düzeylerine göre sÕnÕflandÕrabilmektedir.
Bunun yanÕnda, periyodik aralÕklarla sistemi taramasÕnÕn
yanÕ sÕra güvenlik açÕklarÕna dair detaylÕ rapor sunabilmekte
ve sundu÷u rapor içerisinde tespit edilen her güvenlik açÕ÷Õna
dair detaylÕ bilgi barÕndÕrmaktadÕr.
7. WEB Ekran Görüntüsü Analiz Modülü
Bu modül veri tabanÕna herhangi bir WEB sitesi dâhil
edildikten sonra alan adÕ bazlÕ ekran görüntülerini periyodik
aralÕklarla almaya baúlayacaktÕr. Uygulama periyodik olarak
aldÕ÷Õ ekran görüntülerini piksel tabanlÕ karúÕlaútÕrarak
de÷iúim oranlarÕna göre bildirim yapacaktÕr.[9]
8. DNS KayÕt Kontrol Modülü
Uygulama ilk kurulum esnasÕnda WEB sitesine ait DNS
kayÕtlarÕnÕ veri tabanÕ üzerinde saklamakta. OlasÕ DNS
de÷iúikliklerine veya úüpheli iúlemlere karúÕ periyodik olarak
tarama yapmaktadÕr. Bunun yanÕnda tüm DNS kayÕtlarÕnÕ tek
tek inceleyerek de÷iúiklikleri tespit etmekte, de÷iúikli÷in
yapÕldÕ÷Õ andan itibaren bildirim sa÷layarak sitenin
istenmeyen
durumlarda
servis
dÕúÕ
kalmasÕnÕ
önlemektedir[10].
9. Alan AdÕ KayÕtlarÕ Kontrol Modülü
Bu modül sitelere ait whois bilgilerinde saldÕrÕlardan
kaynaklÕ olabilecek de÷iúiklikleri tespit ederek bildirmeyi
amaçlamaktadÕr. Hizmet alÕnan firmaya veya sunucuya ait
isim sunucularÕ, kayÕtlÕ elektronik posta adresleri gibi birçok
farklÕ unsura bakarak sitenin risk altÕnda olup olmadÕ÷ÕnÕ
belirlemektedir. AyrÕca olasÕ ataklarÕ ve belirledi÷i
de÷iúiklikleri do÷ruluk oranlarÕna göre bildirerek, olasÕ bir
saldÕrÕdan kaynaklÕ oluúabilecek hasarÕ en az kayÕpla
sonlandÕrÕlmasÕna ve önlem alÕnmasÕna yardÕmcÕ olmaktadÕr.
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10. A÷ Yolu Kontrol Modülü
Bu modül web sitesine eriúim esnasÕnda kullanÕcÕnÕn hangi
ola÷an yollardan geçti÷ini ö÷renerek bunun dÕúÕnda eriúimde
geçilen yollarÕ tespit etmekte. Trafi÷in saldÕrgan tarafÕndan
yönlendirildi÷i durumlarda siteye eriúim engellenebilmekte
veya de÷iútirilebilmektedir. Bu gibi durumlara karúÕ,
uygulama bu iletiúim yollarÕnÕ sürekli takip ederek,
gerçekleúen de÷iúiklikleri anÕnda bildirmektedir. Düzenlenen
saldÕrÕlara karúÕ anÕnda aksiyon alÕnabilmesi için uygulama
kullanÕcÕlarÕnÕ bildirim yapÕlmaktadÕr
11. SSL SertifikasÕ Kontrol Modülü
Uygulama kontrol etti÷i WEB siteleri üzerinde SSL
SertifikalarÕnÕn do÷rulu÷unu teyit etmek için bir takÕm
kontroller
gerçekleútirmektedir.
SSL
sertifikasÕnÕn
do÷rulanmÕú bitiú tarihi, seri numarasÕ ve imza algoritmasÕ gibi
kontroller gerçekleútirilmesi oldukça önemlidir. Bu modülle
do÷rulama iúlemlerini gerçekleútirememesi durumunda
kontrol paneli üzerinden anÕnda bildirim gerçekleútilmesi
sa÷lanmaktadÕr.
12. ZararlÕ YazÕlÕm Kontrol Modülü
Bu modül sayesinde geliúmiú kalÕcÕ tehditler adÕ verilen
organize ve ÕsrarlÕ düzenlenen saldÕrÕlara karúÕ güvenlik
çözümleri geliútirilmiútir. ZararlÕ yazÕlÕm analizi ve kontrolü
bu süreçlerden sadece bir tanesidir. Bu modül web siteleri
üzerinde bulunan zararlÕ yazÕlÕm yayÕlmasÕ amacÕyla yaygÕn
olarak kullanÕlan PDF, HTML/JS, EXE, DLL ve benzeri
uzantÕlardaki dosyalarÕ anti-virüs taramasÕndan geçirerek
zararlÕ içeriklere sahip dosyalarÕ listeleyebilmektedir.
Bunun yanÕnda site üzerinde belli uzantÕlarda tespit edilen
dosyalarÕ birden fazla anti-virüs ile tarayarak ve aynÕ zamanda
statik analiz süreçlerine tabii tutarak zararlÕ olabilecek
dosyalarÕ belirlemektedir. WEB siteleri üzerinden zararlÕ
yazÕlÕm da÷ÕtÕmÕ yapÕldÕ÷ÕnÕ tespit etmesi durumunda anÕnda
bildirim sa÷lamaktadÕr. Tüm tarama süreçleri uygulama
üzerinden ve periyodik aralÕklarla gerçekleútirilmektedir.
13. Veri SÕzÕntÕsÕ Takip Modülü
Veri sÕzÕntÕlarÕ günümüzde birçok kuruluúun en büyük
problemlerinden biridir. SaldÕrganlar ele geçirdikleri
sistemlere ait gizli/önemli bilgileri kurumlardan çalarak ço÷u
zaman internet üzerinden yayÕnlamaktadÕr. [11]
Bu modül ile benzeri durumlara karúÕ veri sÕzÕntÕsÕnÕ
önlemek adÕna çözümler geliútirilmiútir. Bir çok veriyi sosyal
medya platformlarÕ, IRC benzeri sohbet ortamlarÕ, web tabanlÕ
metin saklama alanlarÕ gibi birçok platformu sürekli tarayarak
takip etmektedir. AyrÕca muhtemel veri sÕzÕntÕlarÕna karúÕ
tespit etti÷i bilgileri site/içerik sahipleri ile paylaúarak anÕnda
bildirim sa÷lamaktadÕr.
V.BU ÇALIùMADA øZLENECEK YÖNTEM VE
TEKNøKLER
ÇalÕúma kapsamÕnda öncelikle ùekil 2’de geliútirilen
kavramlar, ùekil 3’te gösterilen uygulamanÕn içeri÷inde
bahsedilen modüler motorlar ile ilgili akademik araútÕrmalar,
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daha önce geliútirilmiú teknikler incelenecek olup buna gore
yeni yaklaúÕmlar ve çalÕúmalar gerçekleútirilebilecektir.
ÇalÕúma kapsamÕnda nesne tabanlÕ ve katmanlÕ yapÕ olarak
geliútirilecek sistem, temelde üç ana kÕsÕmdan oluúmaktadÕr:
x Ara Yüz KatmanÕ
x øú KatmanÕ
x Veri TabanÕ ve Motor KatmanÕ

WEB ARAB7R7M
(WEB INTERFACE)

MOB7L ARAB7R7M
(MOBILE INTERFACE)

H7ZMET MERKEZL7 M7MAR7 ARA KATMANI
(SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE MIDDLEWARE)

ARAYÜZ KATMANI

ARA KATMAN

7L7bK7SEL SQL VER7TABANI
(RELATIONAL SQL DATABASES)
MOTORLAR
(ENGINES)

VER7TABANI
VE
MOTOR KATMANI

BELGEYE DAYALI VER7TABANI
(DOCUMENT BASED DATABASE)

ùekil. 4. YazÕlÕm mimarisi-katmanlar

A. Arayüz KatmanÕ
Web ve Mobil arabirim, ara katman üzerinden verileri
alacak ve yönetici veya kullanÕcÕlara gösterecektir. Ara
katman kullanÕmÕ sayesinde hiçbir úekilde uygulamalarÕn
do÷rudan veritabanÕna eriúmemesi sa÷lanacak böylelikle
güvenlik ihlallerinin önüne geçilecektir. Zira ara katman,
sadece kendisi üzerinde tanÕmlanan komutlara cevap veren ve
sadece belirli sorgularÕ veritabanÕnda çalÕútÕrmak üzere
tasarlanmaktadÕr.
B. øú KatmanÕ
Kurumlar veya kullanÕcÕlar, kendi geliútirdikleri
uygulamalar veya farklÕ programlar üzerinden de kendi
sistemlerine ait verileri almak ve görüntülemek istedikleri
durumda buna cevap verebilmek amacÕyla ara katman
tamamen API ve SOAP yaklaúÕmÕyla tasarlanmÕútÕr. Ara
katman eriúimleri temin edilen API-KEY ile PKI ile
gerçekleútirilerek ve trafik SSL üzerinden gerçekleútirilerek
güvenli÷i sa÷lanmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
C.Veri TabanÕ ve Motor KatmanÕ
Motorlar topladÕklarÕ verileri ve yaptÕklarÕ analiz
sonuçlarÕnÕ iki farklÕ mimarideki veri tabanÕna do÷rudan
kaydedetmektedir. øliúkisel verilerden oluúan verileri SQL
tabanlÕ veri tabanÕna, belgeye dayalÕ verileri ise NoSQL veri
tabanÕna iúlenmektedir.
Site kurulumu safhasÕnda sitelerle ilgili temel bilgilerin
toplanarak kaydedilmesi için, ara katman (iú katmanÕ) sadece
kendine ayrÕlmÕú alandaki motora istek göndererek gerekli
verileri alÕp temel de÷erler olarak veri tabanÕna iúlenmektedir.
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Bu çalÕúmada çeúitli dilleri en uygun olduklarÕ alanlarda
kullanarak ve kesinlikle bir dil ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ olmadan
geliútirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
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[11] http://wikileaks.org/syria-files/ A÷ustos2013

VI. SONUÇ
Sonuç olarak: Öncelikle kritik altyapÕya sahip kurumlarÕn
siber güvenlik tehditlerine karúÕ uyarÕ/alarm alabilmeleri
sa÷lanmÕútÕr. YazÕlÕm sisteminin Software as a Service Servis
olarak yazÕlÕm hizmeti amaçlÕ sistem tasarÕmÕnÕn
gerçekleútirilerek, sistemin kullanÕma hazÕr hale getirilmesi ile
internet servis sa÷layÕcÕlarÕnÕn gereksinimleri karúÕlanacaktÕr.
AyrÕca devlet kurumlarÕnÕn siber saldÕrÕlara karúÕ korunmasÕ
hÕzlÕ, güvenilir ve do÷ru úekilde gerçekleútirilebilecektir.
Geliútirilecek ürün, WEB sitelerinin ve ba÷lÕ olduklarÕ DNS
servislerinin güvenlik durumlarÕnÕ sürekli takip edecek,
sitelere karúÕ gerçekleútirilen bir siber saldÕrÕyÕ tespit etti÷i
anda ilgili kiúilere alarm vererek derhal müdahale edilmesini
sa÷layacaktÕr.
Siber saldÕrÕ gözlem ve kayÕt ürünü olarak; özellikle kamu
sitelerinin siber saldÕrÕ sebebiyle eriúilmez duruma gelmeleri,
siteye propaganda mesajÕ bÕrakÕlmasÕ, siteye bir zararlÕ
yazÕlÕm/virus/solucan bulaúmasÕ veya bulaútÕrÕlmasÕ, sitelerin
güvenli iletiúim kurmalarÕnÕ sa÷layan SSL sertifikalarÕnda
bozulma gerçekleútirilmesi durumunda derhal uyarÕ verecek
ve bu saldÕrÕyla ilgili bilgileri, saldÕrÕ sonucundaki durumu
daha sonradan incelenebilmesi için kayÕt altÕna alacaktÕr.
Bunun yanÕnda;
x Kritik altyapÕlara yapÕlacak olasÕ siber saldÕrÕlarÕn
tespitinin yapÕlarak takip edilmesi sa÷lanacak,
x WEB sayfalarÕ üzerinden yayÕlan zararlÕ yazÕlÕm
(Malware) ve geliúmiú kalÕcÕ tehditler (APT – Advanced
Persistent Threat) tespit edilecek ve yayÕlmasÕna izin
verilmeden önlem alÕnmasÕ sa÷lanabilecek,
x Dijital sosyal medya ortamlarÕnda ve saldÕrganlarÕn
kullandÕklarÕ paylaúÕm platformlarÕnda kurumlarla ilgili
bir ifúa veya ön hazÕrlÕk durumu hemen tespit edilebilecek
ve gerekli tedbir alÕnabilecek,
x Tespiti yapÕlan siber saldÕrÕlarla ilgili olarak yetkili
birimlere alarm vermek ve gerekli ilk önlemleri almasÕ
sa÷lanacaktÕr.
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Mustafa ALKAN Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektronik
Mühendisli÷i Bölümünden mezun olan Alkan, AynÕ Fakültede AraútÕrma
Görevlisi olarak göreve baúladÕ. Yüksel Lisans ve Doktora e÷itimini Erciyes
Üniversitesinde tamamladÕ. 1994-2001 YÕllarÕnda Elektronik Bölüm
BaúkanlÕ÷Õ, Meslek Yüksekokulu Müdürlü÷ü görevlerinde bulundu. 1998
YÕlÕnda Doçent oldu. 2001-2012 YÕllarÕnda Bilgi Teknolojileri ve øletiúim
Kurumunda Kurum Baúkan yardÕmcÕsÕ olarak görev yaptÕ. 2012 YÕlÕnda Prof.
oldu. Halen Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisli÷i Bölümünde Bölüm BaúkanÕ olarak görev yapmaktadÕr.
Elektronik ve Biliúim alanÕnda ulusal ve uluslar arasÕ dergi ve sempozyumlar
da yayÕnlanmÕú 100 den fazla eseri bulunmaktadÕr. Bilgi Güvenli÷i, Kriptoloji,
ønternet Alan AdlarÕ, IPv6, Siber Güvenlik, Elektronik ømza, KayÕtlÕ
Elektronik Posta Sistemleri, gibi konularda proje çalÕúmalarÕ bulunmaktadÕr.
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ulusal Koordinasyon Kurulu BaúkanlÕ÷Õ,
Elektronik ømza Koordinasyon Kurulu BaúkanlÕklarÕ gibi görevleri
yürütmüútür. Biliúim alanÕnda yapÕlan birçok Ulusal ve UluslararasÕ
KonferansÕn eú baúkanlÕ÷ÕnÕ yapmaktadÕr.

Burak ÇøFTER 2000'lerin baúÕndan beri bilgi güvenli÷i alanÕnda denetmen
ve danÕúman ünvanlarÕyla görev aldÕ. Yerli ve yabancÕ bir çok finans
kurumuna, telekom servis sa÷layÕcÕsÕna ve kamu kurumlarÕna hizmet ve destek
verdi.
Özellikle uygulama ve a÷ güvenli÷i alanÕnda yaptÕ÷Õ çalÕúmalarda yaygÕn
kullanÕlan bir çok ticari ve açÕk kaynak kodlu yazÕlÕmda güvenlik açÕklarÕ
buldu. Ço÷unlukla yabancÕ güvenlik komünitelerinde faliyet gösterdi.
2010 yÕlÕnda BOA Bilgi Teknolojileri ve Güvenli÷i úirketini kurdu ve
güvenlik alanÕndaki çalÕúmalarÕnÕ bu çatÕ altÕna topladÕ. Halen güvenlik
alaninda projelerde fiilen görev yapmaya devam eden Burak Çifter, artan
ulusal risk ve milli çozüm ihtiyacÕ sebebiyle çalÕúmalarÕnÕ ulusal kritik
altyapÕlar ve milli siber güvenlik üzerine yo÷unlaútÕrdÕ. Bilgi Güvenli÷i
Derne÷i'nin aktif üyesi olan Burak Çifter, siber güvenlik ile ilgili fikirlerini ve
güncel olaylarÕ blog'unda (http://www.burakcifter.com/) paylaúmaktadÕr."
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Elif Tu÷ba KILIÇ 05 AralÕk 1987 yÕlÕnda Ankara’da do÷du. 2001-2005
yÕllarÕ arasÕnda lise e÷itimini yabancÕ dil a÷ÕrlÕklÕ e÷itim almak suretiyle
Antalya Atatürk Lisesi’nde tamamladÕ. 2005-2009 yÕllarÕ arasÕnda Kara Harp
Okulu’nda lisans e÷itimini tamamladÕ ve 2009 yÕlÕnda Muhabere Te÷men
olarak mezun oldu. 2009-2010 yÕllarÕ arasÕnda MEBS Okulu ve E÷itim
Merkezi KomutanlÕ÷Õ (ANKARA)’nda icra edilen 56’ncÕ Dönem Muhabere
SÕnÕfÕ Subay Temel Kursu’nu 2’ncilikle bitirdi. Subay Temel Kursu’nu
tamamlamayÕ müteakip 2010-2012 yÕllarÕ arasÕnda GES K.lÕ÷Õ
(ANKARA)’nda görev yaptÕ. K.K.K.lÕ÷ÕnÕn 2012 YÕlÕ Genel AtamalarÕ ile
MEBS Okl.ve E÷t.Mrk.K.lÕ÷Õ (ANKARA)’na atanmÕútÕr. 2012 YÕlÕnda Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KazalarÕn Çevresel ve Teknik
AraútÕrÕlmasÕ Bölümünde Yüksek Lisans e÷itimine baúlamÕútÕr ve hali hazÕrda
e÷itim süreci devam etmektedir. bekar olup, øngilizce bilmektedir.
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